SOSák
ELEKTRONICKÝ ČTVRTLETNÍK SOS - ASOCIACE, z. s.

ČÍSLO 3
červenec - září
rok 2016

Znáte svá práva?
...poradíme Vám!

Zveme Vás na brněnské

v
el
SPORT Life etrhy

a VÁNOČNÍ TRHY

více na straně 1

4-15

AktualiTy & události

průzkumy

restaurací a kaváren
ROZHOVOR S ADVOKÁTEM
Mgr. Pavlem Prokopem

SOS

s d r u ž e n í

A S O C I A C E
o b r a n y

s p o t ř e b i t e l ů

další strana

SOSák
ÚVODNÍ SLOVO
GERTY MAZALOVÉ
Vážení přátelé,
čas běží jako voda, přibývá nejen našich zkušeností a případů, které jsme vyřešili ve prospěch našich spotřebitelů,
ale také případů klamavých a podvodných praktik tzv.
„šmejdů“, kteří se stále snaží nekalými praktikami podvádět všechny důvěřivé zákazníky.
Prakticky stále informujeme spotřebitelskou veřejnost
za účinné pomoci tisku, rozhlasu a televize o známých
i neznámých podvodných firmách a jejich praktikách. Za
všechny jmenujme např. podvodné balíčky na dobírku za
tisícové částky, které mají vypadat jako balíčky zasílané
orgány státní správy. Přitom stát by těžko svým občanům

Znáte svá práva?
...poradíme Vám!

posílal něco na dobírku. Varujeme proto spotřebitele, aby takové zásilky nepřebírali a neplatili je.
V televizním pořadu jsme společně s moderátorem
Richardem Samkem seznámili posluchače s případy
reklamace kabelky a odcizení mobilu na ulici. Někdy
ani pojištění nepomůže, pokud si spotřebitel před
jeho uzavřením řádně nepročte pojistnou smlouvu.
I takto seznamujeme spotřebitele s novinkami v naší
legislativě.
Během měsíce srpna jsme představili veřejnosti naše
nové, již modernější logo a jsme rádi, že nové logo
má dle naší ankety u spotřebitelů úspěch. V deníku.
cz a v Blesku jsme odpovídali na dotazy čtenářů a vyjadřovali se na téma spokojenosti spotřebitelů s nákupy v e-shopech, v Českém rozhlase jsme hovořili
na témata nabídek dodavatelů energií, nákupů a reklamací. Odkazy na pořady najdete vždy na našich
webových stránkách, stejně jako všechny naše přednášky a besedy na různá zajímavá témata, včetně bydlení a zdravotnictví.
Také letos, stejně jako v minulých letech, jsme v našem Koordinačním centru v Brně přivítali studentky
z Hotelové školy Brno, které ke svým teoretickým
znalostem získají také povinnou praxi.
Často se na nás obrací i z jiných krajů, např. Český rozhlas pro kraj Ústecký a Liberecký, kde jsme radili, jak
na „šmejdy“, zodpovídali dotazy posluchačů, stejně
jako v 5Plus2.
Proběhlo také slavnostní zahájení 11. ročníku SENIOR
AKADEMIE v budově Ombudsmana v Brně, kde opět
budeme přednášet spotřebitelské veřejnosti, abychom zvýšili její základní právní povědomí v otázkách ochrany spotřebitele. Naším cílem je dosáhnout
toho, aby se spotřebitel stal rovnocenným partnerem prodejce – podnikatele.
Jsme rádi, když se dovídáme o úspěších našich spotřebitelů ve spotřebitelských sporech, jak si o tom
můžete přečíst v seriálu „Úspěchy spotřebitelů“, který
Vám opět v tomto SOSáku přinášíme.
Těší nás zájem spotřebitelů o naši organizaci a její
činnost. Zachovejte nám prosím svou přízeň, která nás pohání kupředu!
Vaše
Gerta Mazalová
předsedkyně SOS – Asociace, z. s.
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PŘEDSTAVUJEME NAŠEHO

ODBORNÉHO PRÁVNÍHO PORADCE – BŘEŤU MARTÍNKA

Zdravím milí spotřebitelé,
jmenuji se Břetislav Martínek, jsem odborným právním poradcem ve Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z. s. Rád bych
se vám krátce představil.
Je mi 22 let a jsem původem z Opavy. Co se týče orientace po
Brně, s tím vám bohužel nepomohu, neboť zde často bloudím
i já sám. Trošku se ale vyznám v Ostravě, kde jsem 3 roky studoval ekonomii. Momentálně studuji ve 4. ročníku na zdejší „brněnské“ právnické fakultě. Prozradím na sebe také to, že mými
koníčky zde v Brně jsou především procházky se svým psem
(labrador – někdy označován jako labradort), in-line brusle,
badminton a dobré moravské víno ☺
Ptáme se:

Z jakého důvodu jsi začal pracovat
pro SOS – Asociaci, z. s.?

Jsi vedoucí skupiny Potraviny, zdraví a obuv.
Co přesně je tedy náplní tvé práce?

Vždy jsem se zajímal o spotřebitelské právo, koneckonců
je asi nejvíce praktická oblast, se kterou se člověk setkává
každý den.

V rámci této skupiny píšeme např. články na různá témata, pořádáme přednášky a besedy pro veřejnost. Mimo
to je náplní naší práce ve skupině také příprava letáků
a informačních brožur na související témata. Účastníme
se besed na různá témata a jsme zváni i do televizních
pořadů.

Baví tě tato práce? Případně co ti přináší?
Práce mne velice baví, neboť se jedná o velice různorodou činnost a práci s lidmi, „nudné“ kancelářské práce je
zde minimum. Navíc zde máme super kolektiv a člověk se
opravdu hodně naučí.

Jakou formou radíte spotřebitelům?
Spotřebitelům radíme v zásadě 3 způsoby. Telefonicky
na našich poradních linkách, osobně (mne můžete najít
v brněnské poradně na Mečové 5) a online skrze e-mail.
Další možností je pak poradenství na různých akcích, jako
je veletrh Salima, vánoční veletrhy či besedy s veřejností
a přednášky.

Takže ještě pro upřesnění – Kam se mohou
obracet spotřebitelé z Brna a okolí pro radu
či pomoc?
Spotřebitelé z Brna mohou navštívit naší osobní poradnu
na Mečové 5, a to ve všední dny vždy od 9 do 18 hodin.
Využít také mohou poradenskou linku 542 210 549 či se
mohou na nás obrátit skrze e-mail:
poradna@asociace-sos.cz.

Břetislav Martínek
odborný právní poradce SOS – Asociace, z. s.
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AKTUALITY
& UDÁLOSTI
SENIOR AKADEMIE
V měsíci září byl zahájen již XI. Ročník vzdělávacího
programu SENIOR AKADEMIE, kterého se již tradičně zúčastnila i naše předsedkyně paní Gerta Mazalová.
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Olomoucká poradna
SOS – Asociace, z. s.
se každoročně
účastní akce
„Senioři bez hranic“
Stejně jako každý rok, tak i letos se naše olomoucká poradna zúčastnila akce „Senioři bez
hranic“, která proběhla dne 21. 7. 2016 v prostorách naší poradny v Olomouci. V době od
12 do 14 hodin zde byla poskytována speciální spotřebitelská poradna pro účastníky této
akce. Odborné poradenství poskytla vedoucí
naší poradny v Olomouci Mgr. Klára Tesaříková.

Podzimní slevy
V současné době probíhají v rámci naší akce podzimní slevy
na školení pro podnikatele, které nabízí Sdružení obrany
spotřebitelů – Asociace, z. s. Jedná se o možnost proškolit
pracovníky podnikatelských subjektů v oblasti spotřebitelského práva, v oblastech jako jsou:

•

KUPNÍ SMLOUVA, REKLAMACE podle nového občanského zákoníku

•
•

E-SHOP podle nového občanského zákoníku
OBCHODNĚ PRÁVNÍ KORPORACE podle Zákona o obchodních korporacích

•

OBCHODNĚ PRÁVNÍ ZÁVAZKY podle nového občanského
zákoníku

•

NÁJEMNÍ VZTAHY podle nového občanského zákoníku

Pro více informací se obraťte na: prokop@asociace-sos.cz

Garance ochrany spotřebitele
(GOS)
Program GOS je vytvořen SOS – Asociací, z. s. za účelem
ochrany spotřebitelů a poctivých podnikatelů, před nekalými až podvodnými praktikami některých podnikatelských
subjektů. Jsme si vědomi, že podnikatelé i spotřebitelé mají
zájem o vzájemné seriózní vztahy, především aby si obě
strany mohly být jisty, že obchodní podmínky, kterými se
smlouva řídí, jsou v souladu se zákonem a podnikatel v rámci své obchodní činnosti nepoškozuje práva spotřebitele.
Držitelé značky GOS se zavázali dodržovat nejen práva spotřebitelů garantovaná zákonem, ale také poskytují spotřebitelům nadstandardní ochranu tím, že dodržují Kodex garance ochrany spotřebitele (Kodex GOS).

Blíží se konec roku… nezapomeňte si prodloužit členství
ve Sdružení obrany spotřebitelů – Asociaci, z. s.
Výhody členství:
• přednostní poradenství v osobní poradně – možnost se
objednat i mimo pracovní dobu
• přednostní odbavení v elektronické poradně – možnost podávat dotazy přes elektronický formulář
• poradenství přes členskou poradenskou linku se standardním tarifem dle Vašeho poskytovatele
• budete zváni na naše akce a besedy
• pravidelné informování o novinkách a změnách v obVíce na: www.asociace-sos.cz/clenstvi
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lasti spotřebitelského práva
• budeme Vám zasílat náš čtvrtletník SOSák a pravidelné
NEWSlettery
• sleva ve výši 30 % na placené besedy pořádané SOS –
Asociací, z. s., prodávané brožury apod.
• nadstandardní poradenství – vzorové dopisy, pomoc
při jejich sepsání
• členská karta

SOSák
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SERIÁL - Úspěchy spotřebitelů
Jsme rádi, když můžeme informovat o tom, že naši spotřebitelé se s naší pomocí skutečně domohli svých práv. Je to jednak
největší ocenění naší práce, zejména je to však také jasné poselství všem ostatním spotřebitelům, že domáhat se svých práv
má opravdu cenu. Proto jsme se rozhodli Vás o úspěšně vyřešených případech informovat v našem seriálu článků.
A tentokrát tu máme hned dvě kladně vyřešené spotřebitelské situace ☺

1. VRÁCENÍ KUPNÍ CENY PO ODSTOUPENÍ
OD SMLOUVY
Na naši pražskou poradnu se obrátila spotřebitelka
s problémem, který bohužel řešíme poměrně často.
V jejím bydlišti ji navštívil nezvaný prodejce se zdravotními pomůckami a vyvíjel na ni nátlak, aby si koupila
přístroj na masáže za kupní cenu 25.000,- Kč. Spotřebitelka se nechala přemluvit a na místě podepsala kupní
smlouvu a zaplatila celou částku.
Po odchodu prodejce si však uvědomila, že přístroj
vůbec nepotřebuje, a že smlouvu podepsala jen kvůli
tomu, že obchodník jí obratně přemlouval a nechtěl
bez podepsané smlouvy odejít. Vzhledem k tomu, že
kupní smlouva byla podepsána mimo obchodní prostory prodávajícího, měla spotřebitelka právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. To
naštěstí věděla a své právo uplatnila včas.
Následně spotřebitelka očekávala výplatu celé částky
na svůj účet, protože odstoupení od smlouvy i přístroj
již zaslala. Prodejce však nijak nereagoval a dokonce
ani po několika měsících stále nezaplatil kupní cenu
zpět. Na dopisy nikterak nereagoval. Proto se spotřebitelka obrátila na nás s prosbou o pomoc.
Naši poradci pomohli spotřebitelce sepsat dopis, kde
žádala navrácení kupní ceny na bankovní účet spotřebitelky. Prodejce zároveň v dopise upozornila, že je již
s úhradou svého dluhu v prodlení. Podomní prodejci
se někdy také snaží vrácené zboží přivést kupujícímu
zpět a tím se vyhnout vrácení kupní ceny, proto byl
prodejce také upozorněn na to, že takové jednání se
považuje podle § 1838 občanského zákoníku za neob-

jednané plnění, u kterého platí, že: „Dodal-li podnikatel
spotřebiteli něco bez objednávky a ujal-li se spotřebitel
držby, hledí se na spotřebitele jako na poctivého držitele.
Spotřebitel nemusí na své náklady podnikateli nic vracet,
ani ho o tom vyrozumět“.
Spotřebitelka shodou okolností na základě telefonického hovoru věděla, že prodejce k ní zanedlouho
osobně přijde, aby se jí pokusil přístroj vrátit a zároveň
jí nabídnout i další zboží. Náš dopis proto předala při
jeho návštěvě osobně.

další strana
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Celý případ měl k naší radosti a hlavně k radosti spotřebitelky až překvapivě hladký konec. Hned druhý den
po předání dopisu vrátil prodejce celých 25.000,- Kč na
účet spotřebitelky. Jsme velice rádi, že naše pomoc se
neminula účinkem.
Máte-li i Vy podobný spotřebitelský problém, neváhejte se domáhat svých práv a vyhledejte odbornou
pomoc. Z uvedeného příběhu naší klientky je vidět, že
se to vyplatí. V bezplatných osobních spotřebitelských
poradnách SOS – Asociace z. s. můžete svůj problém
konzultovat s našimi vyškolenými poradci, kteří se budou snažit Vám při řešení Vašeho spotřebitelského problému maximálně pomoct.

Kateřina Vojtajová
odborná právní poradkyně SOS – Asociace, z. s.
Osobní poradna Praha

2. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PO
NEVYŘÍZENÉ REKLAMACI
Na osobní poradnu v Praze se obrátil spotřebitel s prosbou o pomoc ve věci odstoupení od smlouvy po včas
nevyřízené reklamaci. Kupující uzavřel kupní smlouvu,
jejímž předmětem byla sedací souprava, kterou tvořila
sedačka, taburet a křeslo. Kupní cena tohoto zboží byla
celkem 42.696,- Kč. Spotřebitel částku uhradil, zboží
mu bylo doručeno a po určitý čas jej užíval.
Zboží byl nucen následně reklamovat, neboť zjistil, že
v opěradlech křesla i sedačky chyběly vycpávky. Křeslo
bylo odvezeno do opravny, avšak spotřebitel nedostal
žádný reklamační protokol. Bylo mu pouze sděleno, že
do deseti dnů bude křeslo opravené a posléze bude
k opravě převezena i sedačka. Bohužel po dobu delší než zákonných 30 dnů na vyřízení reklamace nikdo
našeho spotřebitele nijak nekontaktoval. Dokonce nalezl právě ono křeslo neopravené a značně znečištěné
mezi jiným vystaveným zbožím v prodejně na tržnici
v Holešovicích.
Prodejce tudíž nesplnil povinnost, kterou mu ukládá
zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to konkrétně jeho § 19 odst. 3, který stanoví, že „reklamace
včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného
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odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace“. Nejvyšší soud toto ustanovení navíc vykládá
ve prospěch spotřebitele extenzivněji. Dle judikatury
„vyřízení reklamace“ v sobě zahrnuje též informování
spotřebitele o výsledku reklamace, a to přes to, že povinnost prodejce v zákonné lhůtě vyrozumět spotřebitele
není v zákoně výslovně stanovena“. V případě, že tedy
reklamace není vyřízena, má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy a vrácení peněz, jakoby se jednalo o podstatné porušení smlouvy ve smyslu ustanovení
§ 2002 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Spotřebitel tedy v souladu se zákonem od smlouvy odstoupil a požadoval vrácení celé kupní ceny. Prodávající však na toto odstoupení nijak nereagoval. Naše spotřebitelská organizace poskytla spotřebiteli patřičné
rady ohledně jeho práv a byla mu poskytnuta pomoc
se sepsáním předžalobní výzvy. Ta je důležitá z toho
důvodu, že pokud by nebyla zaslána žalovanému alespoň 7 dní před podáním žaloby, soud by žalobci nepřiznal náhradu nákladů, a to ani, kdyby byl ve věci plně
úspěšný.
Na předžalobní výzvu prodejce opět nereagoval, a tak
jsme spotřebiteli poskytli pomoc při sepsání návrhu
žaloby k soudu. K soudu se žalovaný (prodejce) nedostavil, avšak zákon umožňuje při neomluvené nepřítomnosti žalovaného rozhodnout rozsudkem pro
zmeškání ve prospěch žalobce. V tomto případě tak
soud učinil a rozsudek posléze nabyl právní moci, neboť ani jeden z účastníků nepodal odvolání.
Naštěstí pravomocný rozsudek donutil prodávajícího
vrátit našemu spotřebiteli celou kupní cenu a navíc mu
byl povinen nahradit náklady řízení ve výši 2.135,- Kč.
Pro spotřebitele, a potažmo i pro nás, měl tedy tento
případ šťastný konec.
Pokud i vy máte podobný problém, pak se neváhejte
obrátit na naši organizaci. Vzhledem k tomu, že jsme
nezisková organizace, jsou konzultace a rady bezplatné, a tudíž má vždy cenu alespoň pokusit se domoci
svých práv.

Jakub Kaňa
odborný právní poradce SOS – Asociace, z. s.
Osobní poradna Praha
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průzkumy

restaurací a kaváren
Stejně jako v minulých letech tak i letos naši odborní právní
poradci vyrazili do brněnských ulic, aby prověřili kvalitu služeb v místních restauračních zařízeních a obchodních řetězcích. Navštívili desítky restaurací, barů a kaváren, cukráren
a obchodních řetězců, kde si všímali především kvality služeb,
dotáčení piva a ostatních nápojů, čistoty provozoven a ochoty
personálu. V cukrárnách a obchodních řetězcích se pak soustředili především na kvalitu zmrzliny a to jak balené, tak i nebalené a současně jejího skladování v mrazicích boxech.
Tyto průzkumy probíhaly průběžně během prázdninových
měsíců. Navštíveno bylo 18 restauračních zařízení, 8 cukráren
a prodejen zmrzliny a 9 obchodních řetězců.

Cukrárny
si vedly vcelku dobře. Účtenky byly téměř všude vydány, i když pouze na vyžádání, kleště při podávání zmrzliny byly běžně omývány a prodávající kromě jednoho případu
použil vždy rukavice nebo alespoň ubrousek na kornout. Co
bychom však cukrárnám ve více případech vytkli, bylo špatné (málo viditelné) označení ceny zmrzliny. V jednom případě
(prodejna zmrzliny u zastávky Lesná-Hašková) došlo při prodeji
zmrzliny k vystavení účtenky na psí žrádlo, to poradce moc nepotěšilo a požádali o uvedení správných údajů… bylo jim naštěstí vyhověno a poradci tak mohli v klidu odejít s pocitem, že
to byla opravdu zmrzlina☺.
Došlo pouze k jednomu velmi významnému pochybení a to sice
v cukrárně Tutti Frutti „Božský kopeček“, kde našemu poradci
odmítli vydat účtenku a nevydali ji ani po opětovné urgenci!!!

další strana
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Obchodní řetězce
U obchodních řetězců nebyly shledány žádné
vážné nedostatky. Jediným vážnějším pochybením byla nefunkčnost teploměrů u mrazicích
boxů, s čímž jsme se setkali v Albertu v OD Rozkvět.

Restaurace
Také restaurace si letos nevedly špatně. Pokud
vynecháme dlouhé čekání na obsluhu, které se
opakovalo v těchto zařízeních hned několikrát,
objevilo se i špinavé sklo a sem-tam nějaký ten
podmíráček, který byl ovšem na vyžádání vždy
dotočen. Zdá se tedy, že brněnské restaurace na
tom jsou celkem dobře.

Trochu jiný přístup k ověřování plnoletosti mají
v pivnici Pegas. Pivo vám načepují bez občanky,
ale pozor! Nesmíte reklamovat!!!! Jakmile budete chtít dotočit správnou míru, hned bude zle!
Na naše poradce dokonce číšnice spustila: „Když
se budeme provokovat, tak občanku“! Je to sice
úsměvné, ale na druhou stranu zkontrolují alespoň ty prudiče☺.

Pro podrobnější informace o našich průzkumech se podívejte na naše webové stránky:
www.asociace-sos.cz/clanky
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Velká pochvala patří restauraci Sky Ice bar na
Poštovské ulici, která jako jediná kontroluje i plnoletost v případě podávání piva. Nejen, že se
zde nepodává alkohol mladistvým, ale zároveň
musíme uznat, že této restauraci nebylo co vytknout☺ Prostě zase jednou kvalita po všech
stránkách!!!

SOSák

Znáte svá práva?
...poradíme Vám!

TIPY NA DALŠÍ ČLÁNKY Z NAŠICH STRÁNEK
ČRO BRNO A SOS – Asociace, z. s.
– NA CO NEZAPOMENOUT PŘED ODJEZDEM NA DOVOLENOU
A NÁKUPEM ZÁJEZDU PŘES SLEVOVÉ PORTÁLY?

·

I když máme podzim, prodejci zájezdů určitě zahálet nebudou a spotřebitelé by se měli připravit na nabídky zájezdů na zimu popř. na další letní sezonu. Určitě tedy není od věci zopakovat si zásady nákupu zájezdu on-line, či přes slevové portály.

ANI POJIŠTĚNÍ PROTI KRÁDEŽI NĚKDY NEPOMŮŽE, KDYŽ VÁS
ZLODĚJ POUZE OKRADE!

·

Už jste jistě sami nebo z doslechu slyšeli, jaké mají občas pojišťovny prapodivné argumenty
proto, aby se vyhnuly plnění pojistné částky. Podobně zvláštní případ se stal i spotřebiteli, který uzavřel pojištění proti krádeži telefonu a po krádeži se peněz nedočkal. Detaily naleznete
v podrobném článku.

REPORTÁŽ S ČT – OBCHODNÍCI vs. ZÁKAZNÍCI

·

V reportáži ČT s naší předsedkyní Gertou Mazalovou a odborným
právním poradcem Josefem Doubkem se dozvíte, jak obecně postupovat v případě zamítnuté reklamace. Konkrétně je postup
vysvětlen na reálném a obecně dosti frekventovaném případu
paní, které byla zamítnuta reklamace kabelky.

POKRAČOVÁNÍ LETNÍCH PRŮZKUMŮ: BRNĚNSKÉ RESTAURACE TÉMĚŘ NA JEDNIČKU!

·

Stejně jako každý rok i letos naši odborní právní poradci
vyšli do ulic nejen v Brně, aby pro spotřebitele náležitě
zkontrolovali kvalitu… nebo spíše kvantitu točených piv,
kvalitu točených zmrzlin a dalších především letních laskomin. Jak dopadly podniky posuzované podle jednotných kritérií, se dozvíte hned ve třech podrobných článcích.

další strana
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Spotřebitelské zkušenosti
I nadále pokračuje projekt Spotřebitelské zkušenosti, který byl zahájen v druhé polovině roku 2013. V rámci tohoto projektu
se mohou spotřebitelé na našich internetových stránkách podělit o své zkušenosti s prodejci či poskytovateli služeb a to jak
negativní, tak i pozitivní. Celý projekt je velmi oblíbený u spotřebitelů a my jsme rádi, že touto cestou můžeme varovat nebo
ujišťovat spotřebitele. Jsme rádi, že nám spotřebitelé píší pozitivní zkušenosti s prodejci, o kterých jsou tím informováni
i ostatní spotřebitelé a tím vědí, kde je bezpečné nakupovat či čerpat služby.

Spotřebitelská zkušenost:

může sídlit seriózní podnikatel. V případě malého podnikatele není dobré platit předem, volte raději dobírku.

„Dobrý den,
Dne 8. 6. 2016 jsem si na jednom e-shopu objednal kryt na telefon za 360 korun. Není to moc, ale na ulici to taky nenajdu.
Z e-shopu mi přišel e-mail, že mou objednávku evidují a zboží
mi dodají do dvou týdnů. Jsou to už více jak dva měsíce a kryt
pořád nemám. Peníze jsem samozřejmě zaplatil převodem na
jejich bankovní účet hned v den provedení objednávky. Můžu
s tím něco dělat? Na koho se obrátit?“
Jan K., Znojmo
Právní názor:
Nakupování přes e-shop s sebou nese zvýšené riziko, že
spotřebitel narazí na podvodníka, je proto o to důležitější si
podnikatele „proklepnout“. Zamiřte do Kontaktů či Obchodních podmínek na e-shopu a nalezněte komu e-shop patří.
Danou osobu si najděte v živnostenském či obchodním rejstříku (živnostenský je pro fyzické osoby, v obchodním jsou
právnické osoby). Pokud ji zde nenaleznete, na e-shopu nic nekupujte. Pokud osobu
naleznete, najděte si
sídlo firmy a prohlídněte si danou adresu
prostřednictvím jednoho z mapových portálů,
který umožňuje pohled
přímo z ulice (u Google
Maps tzv. Street View).
Pokud je adresa sídla na
sídlišti apod., značně klesá
serióznost prodejce, nicméně zároveň je třeba podotknout, že podnikání v malém
je dnes časté a i v paneláku
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Pokud jste však již smlouvu uzavřeli a peníze zaslali a výrobek
stále nikde, zbývá následující. V prvé řadě je třeba poslat výzvu, např. přes e-mail, která bude obsahovat č. objednávky,
základní údaje o Vás a žádost o sdělení stavu objednávky s určitou rozumnou lhůtou pro dodatečné dodání (např. 10 dnů).
Pokud se po zaslání e-mailu v dané době nic nestane, je třeba
zaslat odstoupení od smlouvy, zde je již dobré zaslat písemný
dopis, doporučeně a s dodejkou. Vzor odstoupení od smlouvy naleznete na našem webu, důležité je zmínit, že prodejce
podstatně porušil smluvní podmínky, kdy ve sjednané ani
dodatečně poskytnuté lhůtě nedodal předmět kupní smlouvy a vy proto dle § 2002 odst. 1 občanského zákoníku pro
podstatné porušení smluvních podmínek od smlouvy odstupujete. Nutné je vyzvat k vrácení kupní ceny spolu se sdělením účtu/způsobu platby a časovým úsekem - opět, ideální
je cca 10 dní. Nestane-li se nic ani v této lhůtě, je na místě obrátit se na Českou obchodní inspekci s žádostí o Mimosoudní
řešení spotřebitelského sporu. Když nepomůže ani ČOI,
zbývá předžalobní upomínka
a platební rozkaz. Ten sice lze
sepsat bez právní pomoci,
vždy ale doporučujeme pro
soudní spor volit zastoupení advokátem a v prvé řadě
si zjistit, jestli to vůbec má
smysl - tedy jestli z podnikatele něco dostanete.

Adam Plajner
odborný právní poradce
SOS – Asociace, z. s.

SOSák

Znáte svá práva?
...poradíme Vám!

CERTIFIKÁT GOS
UKAŽTE SVÝM PARTNERŮM, ŽE JSTE FÉROVÍ PODNIKATELÉ A STAŇTE SE DRŽITELEM ZNAČKY GOS
Držitelům nabízíme:

·
·
·
·
·
·

Co o nás napsali držitelé značky GOS:

Sepis a kontrola obchodních podmínek přední advokátní kanceláří.
Marketingovou propagaci na našich stránkách
a v našich periodikách zdarma.
Advokáta na telefonu zdarma pro ad-hoc konzultace spotřebitelského práva.

W W W. RETR O Š ATY. C Z
V dnešní době podvodníků je dobré ukázat, že u nás
se spotřebitelé nemusejí bát nakupovat. Chci dát svým
zákaznicím jistotu, že u nás se prodává férově.
Eliška Kubečková – majitelka www.retrošaty.cz

Realizaci mediace v případě vzniku se spotřebitelem.

W W W. SMILEFAC TO RY. C Z
Díky značce GOS jsme potkali podnikatele s podobným
smýšlením, kterým nejde primárně jen o jejich zisk, ale
o dlouhodobou spolupráci a férové jednání. Dle mého
názoru je toto jediná cesta, jak být dlouhodobě úspěšný a spokojený s tím, co člověk dělá.

Pravidelné upozorňování na změny legislativy
a úpravy obchodních podmínek.

Jana Beranovská – zubařka a spolumajitelka
www.smilefactory.cz

STAŇTE SE DRŽITELEM ZNAČKY A VYUŽIJTE
PODZIMNÍ AKCE A ZÍSKEJTE ZA MINIMÁLNÍ
ČÁSTKU TYTO VÝHODY VČETNĚ ADVOKÁTA NA
TELEFONU NA ROK ZDARMA!!!

W W W. SKELETO NY. C Z
Kdykoliv potřebuji, mám na telefonu zdarma advokáta, který mi poradí, jak mám postupovat, pokud se týká
spotřebitelského práva. Levnějšího advokáta než značku GOS snad ani nelze mít.

Slevy na školení a akce pořádané Sdružením obrany
spotřebitelů – Asociací, z. s.

Miroslav Orzech – jednatel www.skeletony.cz
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OBJEDNÁVAT MŮŽETE NA WWW.ASOCIACE-SOS.CZ/GOS NEBO prokop@asociace-sos.cz NEBO 724914921
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ROZHOVOR S ADVOKÁTEM

A s o c i a c e

ele

Rozhovor s Mgr. Pavlem Prokopem, advokátem a pracovníkem GOS (Garance
ochrany spotřebitele). Pavel Prokop v naší organizaci pracuje již od roku 2006
a dlouhodobě se stará o zajišťování sponzorů a vyhledávání možných dotačních
titulů a péče o ziskovou část našeho spolku, tedy projekt GOS a školení podnikatelů.

bit

Garan

ce

hrany Spo
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Mgr. Pavlem Prokopem

Oc

GOS

Co je to certifikát GOS?

Je certifikát pro podnikatele zdarma?

Certifikát GOS znamená Garance ochrany spotřebitele. Tento
certifikát označuje poctivé podnikatele, kteří mají zájem na férových vztazích se svými klienty, zříkají se nekalých a podvodných
praktik vůči spotřebitelům. V případě sporu se zároveň zavazují,
že spor budou se spotřebitelem řešit smírnou cestou za pomoci
mediace před naší organizaci.

Zdarma není, ale když uvážíme veškeré výhody, kterými jsou
propagace, revize obchodních podmínek a možnost využití advokáta na telefonu, jedná se o velmi nízkou cenu. Běžná společnost zaplatí více advokátovi za občasné konzultace než je
poplatek za certifikát.

Jak vznikl nápad zřídit certifikát GOS?
Chtěli jsme nějakým způsobem dát veřejnosti jasně vědět, že
jsou i podnikatelé féroví, u kterých nemusejí mít spotřebitelé
obavu nakupovat a využívat jejich služeb. Zároveň jsme poctivé podnikatele chtěli zviditelnit. Jsme si vědomi, že podnikatelé
i spotřebitelé mají zájem o vzájemné seriózní vztahy, především
aby si obě strany mohly být jisty, že obchodní podmínky, kterými se smlouva řídí, jsou v souladu se zákonem a podnikatel
v rámci své obchodní činnosti nepoškozuje práva spotřebitele.

Jaké jsou podmínky pro jeho udělení?
Podnikatel musí mít v pořádku obchodní podmínky, které mu za
tímto účelem zrevidujeme. Dále nesmíme evidovat vůči němu
stížnosti od spotřebitelů pro neseriózní a podvodné jednání
a poslední podmínkou je dodržování Kodexu GOS vůči spotřebitelům.

Jaký je přínos zmíněného certifikátu pro
podnikatele?
Hlavní přínos vidím ve skutečnosti, že dáme všem na vědomí,
že podnikatel se hlásí k férovému a spotřebitelsky přátelskému
podnikání. Na svých webových stránkách a prodejně si může
umístit logo s certifikátem, které osvědčuje, že zde nemusí mít
lidé strach nakupovat.
Všem držitelům GOS revidujeme obchodní podmínky a pravidelně je upozorňujeme na změny legislativy.
Protože víme, že vyznat se v dnešních zákonech je opravdu náročné, nabízíme nově držitelům certifikátu GOS bezplatného
advokáta na telefonu, aby se o případném problému a o způsobu jak mají postupovat, mohli poradit okamžitě ad hoc.
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Je certifikát pro každého zájemce?
Zájem o certifikát je, ale každého zájemce prověříme, než mu
odsouhlasíme jeho udělení. Zejména různé společnosti specializující se na předváděcí akce měly o certifikát zájem, ale o tom,
že bychom jim ho udělili, si mohly nechat jen zdát. Tato značka
kvality se neuděluje komukoliv po zaplacení poplatku.

Jaký je jeho přínos pro spotřebitele?
Spotřebitelům, kteří jsou slabší smluvní stranou, dává jasnou
informaci… „Spotřebiteli, sem můžeš jít, tady můžeš nakupovat
a nemusíš se bát, že tě zde podvedou“.

Jakou vidíte budoucnost SOS – Asociace, z. s.?
Cílem Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z. s. bylo a je
vytvořit perspektivní spolek. Za tím účelem hledáme ty nejlepší právníky, ale i studenty právnických fakult tak, abychom
byli schopni vytvořit silný tým právníků poskytující komplexní spotřebitelsko-právní služby. Zároveň chceme i přes kvalitu
personálního zajištění zajistit spolek, který bude otevřený lidem
v nouzi, kde si mohou přijít pro radu a pomoc, v případě nutnosti i právní zastoupení v některých našich spřátelených advokátních kancelářích, kde nezřídka jsou klienti zastupování pro
bono.

Kde Vás můžeme zastihnout?
Pokud nejsem zrovna v kanceláři, popřípadě na pracovní cestě, najdete mne pravděpodobně na cyklistickém výletě s mými
přáteli, nebo na dovolené v exotických destinacích.
Na otázky odpovídal:

Mgr. Pavel Prokop
advokát

SOSák

Znáte svá práva?
...poradíme Vám!

SPOTŘEBITELÉ NÁS CHVÁLÍ
Dobry den ,
hMockrát děkuji za Vaši ryc
ím
lou odpověď i rady. Poušt
:)
se do boje , tak snad vyhraju
Přeji krásný den ,
Eva Tučková , 11. 8. 2016

Dobrý den pane…,
děkuji za Vaši odpověď. Ano, jsou prodejci skutečně
slušní a vstřícní, s tím mám sám zkušenost (a velmi
čerstvou – ne náhodou jsem jako příklad uváděl
křehké prasklé zboží – objednal jsem si totiž také
infrazářič, který má křehkou trubici – trubice mi dorazila lehce prasklá – prodejce mne ujistil, že závada nemá na funkčnost a bezpečnost vliv a nabídl
písemné prodloužení záruky o rok, s tím, že pokud
ale chci, zboží mi obratem vymění – tady jsem poděkoval a nechal vše tak, jak je). Ale bohužel, občas má člověk smůlu, že narazí na ty, které do výše
uvedené kategorie zařadit nemůže. Děkuji tedy za
Vaše upřesnění, soukromou radu, doporučení. Já jistě mám vše řádně zdokumentováno, vše jsem hned
po rozbalení nafotil a ihned začala e-mailová komunikace s prodejcem. V této fázi jsem již po domluvě
zboží zaslal zpět s tím, že mi pošlou zpět peníze, tak
uvidíme, snad vše dobře dopadne a prodejce u mne
bude mít nakonec plusové body. Nicméně je dobré
vědět, jak v takovém případě postupovat. Ještě jednou děkuji.

Dobré odp
oledn

e,

mockrát
Vám děk
uji za od
Velmi si
pověď .
vážím v
a
š
í
o
rganizace
a pomoci
, kterou n
á
m
obyčejným
lidem po
skytujete .
Moc děku
ji .
Krásný d
en ,
Irena Byd
žovská

☺

S pozdravem
Alexandr Zvonek

další strana
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brněnský veletrh
4. – 6. 11. 2016
SPORT Life
Veletrh sportovních potřeb a volnočasových aktivit, který patří mezi nejvýznamnější sportovní akce svého
druhu ve střední Evropě bude hostit všechny návštěvníky nejen z ČR, ale i mnoha jiných států.
Na tomto veletrhu budeme díky vstřícnosti vedení BVV u našeho stánku podávat informace a poradenství
všem návštěvníkům – spotřebitelům v oblasti nákupů a event. také pozdějších problémů spojených s nákupy sportovních potřeb včetně obuvi, nářadí atd.

Návštěvníci mají také možnost u našeho stánku získat potřebné
tiskoviny a informační letáky, které jim pomohou se orientovat při
nákupech zboží a služeb.

O NÁS

SOS

s d r u ž e n í

A S O C I A C E
o b r a n y

s p o t ř e b i t e l ů

JAK NÁS KONTAKTOVAT?

KDO NÁS PODPORUJE?

Naše bezplatné osobní poradny jsou rozmístěny po
celé republice – najdete nás v Brně, Vyškově, Hodoníně,
Táboře, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Albrechticích nad Orlicí, Novém Jičíně, Opavě, Olomouci, Prostějově, Šumperku, Velkém Meziříčí, Jihlavě, Bystřici nad
Pernštejnem, Plzni, Zlíně a v Praze.

Tímto děkujeme našim donorům, bez nichž by naše
asociace nemohla fungovat:

Další možností je zavolat nám na naši poradenskou linku – na čísla 542 210 549 a 542 210 778, na které jsme
vám k dispozici každý pracovní den vždy od 9 do 18 hodin.
Také je Vám k dispozici náš e-mail, kde zodpovíme Vaše
dotazy. Kontaktujte nás na adrese:
poradna@asociace-sos.cz

14

předchozí strana

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Jihomoravský kraj
Magistrát města Brna
Městská policie Brno
Město Vyškov
Jihočeský kraj
Statutární město České Budějovice
Město Tábor
Královéhradecký kraj
Město Bystřice nad Pernštejnem
Město Prostějov
Siemens Fond pomoci
Fond Vysočiny

SOSák
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brněnský veletrh
VÁNOČNÍ TRHY 9. – 18. 12. 2016
Zde nám naši partneři BVV rovněž umožnili účast – naši odborní právní poradci poradí, jak nakupovat
na Vánoce, na co si dát pozor a to nejen spotřební zboží – hračky, oděvy a jiné zboží, ale i potraviny.

Na obou akcích BVV budou i besedy a přednášky s návštěvníky, kteří budou mít zájem i o promítnutí prezentací našimi odborníky.
Budeme se těšit na Vaši účast!
Gerta Mazalová
předsedkyně SOS – Asociace,z. s.

REDAKČNÍ RADA

Vedoucí redakční rady:
Ing. Gabriela Zedníčková

Odborní právní poradci:
Josef Doubek

Břetislav Martínek

Gabriela Brejchová
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